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لشْ هللا رؼبٌٝ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ثبإل٠ّبْ ثٗ ٚدذٖ ٚػذَ اإلششان ثٗ شٟء ٚلذ جبءد ا٠٢بد فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِذٌٍخ 

وّب لشْ هللا " ٚاػجذٚا هللا ٚال رششوٛا ثٗ ش١ئبً ٚثبٌٛاٌذ٠ٓ إدسبٔب: "ػٍٝ رٌه ف١مٛي جً شأٔٗ فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض

" أْ أشىش ٌٟ ٌٚٛاٌذ٠ه إٌٝ اٌّص١ش: "جً شأٔٗ شىش اٌٛاٌذ٠ٓ ِمزشْ ثشىشٖ ٚدّذٖ، ف١مٛي فٟ وزبثٗ اٌىش٠ُ

ٚجبءد اٌسٕخ إٌج٠ٛخ ٌزأوذ ٚرذػُ ِػظُ ِىبٔخ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ٚػظ١ُ فعٍٙب، فٛسد ػٓ س١ذٔب ػجذهللا ثٓ ِسؼٛد 

سظٟ هللا ػٕٗ ٚأسظبٖ أٔٗ لبي سأٌذ سسٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ أفعً األػّبي اٌّذججخ إٌٝ هللا رؼبٌٝ ٌٍزمشة ثٙب، 

اٌجٙبد فٟ "فمبي ٌٗ ثُ ِبرا؟ لبي" ثُ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ"فمبي ٌٗ ثُ ِبرا؟ لبي " اٌصالح ػٍٝ ٚلزٙب"فأخجشٖ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .، ٚ ِٓ خالي لٌٛٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ سٍُ ٠زعخ ٌٕب أْ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ٌٗ ِىبٔخ ػظ١ّخ ػٕذ اٌٗ رؼبٌٝ" سج١ً هللا

 
 

ف١ؼزجشٖ هللا صجذبٔٗ ٚ رؼبٌٝ ِٓ اٌىجبئش اٌّغٍظخ اٌزٟ رىْٛ سججب فٟ دخٛي االثٓ اٌؼبق  عقوق الوالدين ٚ أِب

ٌٍٕبس، ٌزا جت ػٍٝ األثٕبء أْ ٠مذسٚا ٚاٌذ٠ُٙ دك لذسُ٘، ٠مِْٛٛ ثشػب٠زُٙ ٠ٚسٙشْٚ ػٍٝ سادزُٙ ٠ٚٙزّْٛ 

ألِشُ٘ دْٚ رأفف أٚ ِعبظخ، ٚاٌجش ٚاجت ٚال ٠شفغ ٌٍؼمٛق وْٛ اٌٛاٌذ٠ٓ س١ئ١ٓ ١ٌٚسٛا جذ٠ش٠ٓ ثبٌّذجخ، 

ثً أْ هللا سجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ أٚصٝ ػٍٝ ثشُ٘ ٚاٌؼ١ش فٟ وٕفُٙ دزٝ ٚإْ وبٔٛا وفبس ٠جذذٚا ٚجٛد اإلٌٗ، ٚلذ 

ٚسدد ا٠٢بد وث١شح فٟ ٘زا اٌصذد، فّب ٠ىْٛ األِش ٚشىً اٌجش إرا وبٔٛا ا٢ثبء ِس١ٍّٓ ِٛدذ٠ٓ؟ ٠مٛي هللا 

ٚٚص١ٕب اإلٔسبْ ثٛاٌذ٠ٗ دسٕب ٚإْ جب٘ذان ٌزششن ثٟ ِب ١ٌس ٌه ثٗ ػٍُ : "سجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ وزبثٗ اٌؼض٠ض

 .ف١جت ثشُ٘ ٚغٍت سظبُ٘ رمشثبً إٌٝ هللا" فال رطؼّٙب ٚصبدجّٙب فٟ اٌذ١ٔب ِؼشٚفب

 عقوق الوالدين

ػمٛق اٌٛاٌذ٠ٓ ٚاإلسبءح إ١ٌُٙ ِٓ اٌىجبئش اٌّغٍظخ اٌزٟ ٠غعت ثسججٙب هللا ٚاٌزٟ لذ رّٕغ ِٓ اٌجٕخ ٚرؤدٞ 

ثصبدجٙب إٌٝ إٌبس، ٠ٚزّثً اٌؼمٛق فٟ اإلسبءح إ١ٌُٙ ثبٌمٛي أٚ اٌفؼً ٚػذَ االسزّبع ٌُٙ ِٚخبٌفخ ِب ٠شغجْٛ، 

إال فٟ األِٛس اٌزٟ رغعت هللا وبٌّؼبصٟ، ٕ٘ب ٠جت ػ١ٍه ػذَ غبػزُٙ ِغ االدزفبظ ٌُٙ ثبٌٛد ٚاٌّؼبٍِخ 

اٌذسٕخ، ف١جت ػٍٝ االثٓ اٌجبس اٌم١بَ ػٍٝ سادخ ٚاٌذ٠ٗ ٚخصٛصبً فٟ اٌّٛالف اٌزٟ ٠ذزبجٛٔٗ ف١ٙب ِثً اٌىجش 

إِب ٠جٍغٓ ػٕذن اٌىجش أدذّ٘ب أٚ والّ٘ب فال رمً ٌّٙب أف ٚال : "ٚرمذَ اٌسٓ ف١مٛي هللا رؼبٌٝ فٟ رٌه األِش

" رٕٙشّ٘ب ٚلً ٌّٙب لٛال وش٠ّب ٚاخفط ٌّٙب جٕبح اٌزي ِٓ اٌشدّخ ٚلً سة اسدّّٙب وّب سث١بٟٔ صغ١شا

٠ٚمٛي ِجب٘ذ ف١ّب سٚاٖ ػٕٗ اٌطجشٞ أٔٗ ٠جت ػٍٝ األثٕبء اسزمجبي سػب٠زُٙ ٌٛاٌذ٠ُٙ ثصذس سدت دْٚ وجش أٚ 

 .ظجش، ٚدفظّٙب ٚصّٛٔٙب ِٓ األرٜ

 
 

وّب وبْ ٠مَٛ ا٢ثبء ألثٕبئُٙ فٟ اٌصغش، ٠ٚجت ِشاػبح أصٛي اٌذذ٠ث ِؼُٙ ف١ىْٛ اٌصٛد ِٕخفط ال ٠ؼٍٛ 

فٛق أصٛارُٙ، ٚاٌزشفك ٌُٙ ٚاإلدسبْ إ١ٌُٙ، ٚاالِزثبي ألٚاِشُ٘ ٚرجٕت إثبسح غعجُٙ ٚسخطُٙ، ٚلذ جبءد 

إْ هللا دشَ ػ١ٍىُ ػمٛق األِٙبد ِٕٚؼب : "األدبد٠ث إٌج٠ٛخ وث١شح جذا فٟ ٘زا اٌصذد ف١مٛي اٌّصطفٝ ملسو هيلع هللا ىلص

فجبء اٌزذش٠ُ لطؼٟ ال ٠مجً اٌشه أٚ اٌزأ٠ًٚ ف١ّٕغ ِٓ اٌجٕخ ٠ٚشك غش٠مٗ سٙالً ١ِسشاً " ٚ٘بد، ٚٚأد اٌجٕبد

إٌٝ جُٕٙ، د١ث ٠فزخ ٌٗ ثبثبْ ف١ٙب، ٚال ٠شصق ٌزح إٌظش إٌٝ ٚجٗ هللا اٌىش٠ُ، ٠ٚذشَ ػ١ٍٗ ِجبٌسخ إٌج١١ٓ 

ٚاألخ١بس، غ١ش ِب سٛف ٠الل١ٗ فٟ د١برٗ اٌذ١ٔب ِٓ اٌخزٞ ٚاٌّٙبٔخ ٚاٌع١ك جشاء ػمٛلٗ ٌٛاٌذ٠ٗ ٚرجشأٖ ػٍٝ 

دذٚد هللا ٚأٚاِشٖ، ف١صت هللا ػ١ٍٗ اٌغعت صجب، ٠ٚذشَ ِٓ دسٓ اٌخبرّخ ٚرٍؼٕٗ ِالئىخ اٌسّبء ٠ٕٚفش ِٕٗ 

اٌصبٌذ١ٓ ٠ُٚع١ك ػ١ٍٗ فٟ اٌشصق ٚاٌىست، ٠ٚذشَ ِٓ ٔؼّخ اٌشظب، ٚال ٠ؤخز ثذػبئٗ إرا دػب، وّب أٔٗ 

 .س١ذصذ ٔز١جخ ِب الزشفٗ ٠ٚزٚق ٚصسٖ فٟ أٚالدٖ ٚأدفبدٖ، فس١ىْٛٔٛ ػبل١ٓ ٌٗ وّب فؼً ِغ أث٠ٛٗ

 معنى عقوق الوالدين
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جبء فٟ اٌٍغخ فٟ ث١بْ ِؼٕٝ اٌؼمٛق، ٠خجشٔب اثٓ اٌذجش اٌؼسمالٟٔ ثأْ اٌؼمٛق اسُ أُشزِك ِٓ اٌؼك ٠ٚشاد ثٗ 

 .اٌمطغ، فؼك اٌشٟء أٞ لطؼٗ

 
 

ًا    ععيي عقوق الوالدين ااصطالح

٠ؼشفٗ اٌمشغجٟ اصطالدبً ثأٔٗ إسبءح األثٕبء ٌٛاٌذ٠ُٙ ٚػذَ اِزثبي أِٛا ٘شُ٘ ٚإر١بْ ٔٛا١ُ٘ٙ، فبٌطبػخ 

ٚاإلرػبْ ٌُٙ فشض ػ١ٓ ػٍٝ وً ِؤِٓ ػبلً إرا وبٔذ غبػزُٙ فٟ شٟء ال ٠غعت هللا، ف١جت اٌزٛدد ٌُٙ ٚ 

 .اإلسزّبع إ١ٌُٙ ٚأخز ٔص١ذزُٙ ٚاٌؼًّ ثٙب ٚاجزٕبة ِعب٠مزُٙ

 اور عقوق الوالدين

 ُٕٙاٌذٕث ثمسُّٙ ف١ّب ال ٠خبٌف ششع هللا ٚػذَ االسزّبع إ١ٌُٙ ٚاإلٌزٙبء ػ. 

 ػذَ االٌزفبد إٌٝ غٍجبرُٙ ٚخصٛصبً إرا وبٔذ فٟ لذس اسزطبػخ االثٓ فٙزا ٠ؼذ جفبء ٚػمٛق. 

 ُٙػذَ ص١بٔخ ِب لبِٛا ثئرّبٔٗ ػ١ٍٗ، ف١خُٛٔٙ ٠ٚخْٛ أِبٔز. 

 اٌجٛح ثّب ٠خضْٔٛ ػٕذٖ ِٓ أسشاس ٚإفشبئٙب، ٘زا ٠ؼذ ػمٛق شذ٠ذ. 

  ػذَ إخجبس اٌٛاٌذ٠ٓ ػٕذ اٌز٘بة ٌٍجٙبد أٚ اٌزطٛع، ف١شزشغ فٟ رٌه األِش اٌشجٛع إ١ٌُٙ ٚأخز

ِشٛسرُٙ، ٚفٟ ٘زا األِش ٚسد فٟ اٌسٕخ اٌّذّذ٠خ ٠شٚٞ س١ذٔب ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ أٔٗ لذ جبء سجً 

إٌٝ سسٛي ٠طٍت ِٕٗ اإلرْ ٌىٟ ٠خشج ٠ٚجب٘ذ فٟ سج١ً هللا، فسأٌٗ اٌشسٛي ً٘ ٌه ٚاٌذ٠ٓ؟ فأجبثٗ 

 .ثٕؼُ، فمبي ٌٗ اٌشسٛي أسجغ ٚجب٘ذ ف١ّٙب، ٚاٌذذ٠ث فٟ صذ١خ اٌجخبسٞ

  ٞإغبٌخ اٌغ١بة ػ١ٍُٙ ٚػذَ ص٠بسرُٙ ٚػ١بدرُٙ ٚاٌم١بَ ػٍٝ دبجبرُٙ إال إرا وبْ اٌغ١بة ٌؼزس لٙش

 .وطٍت اٌؼٍُ أٚ اٌىست اٌذالي أٚ االظطشاس

  روش اٌٛاٌذ٠ٓ ثسٛء ٚاسزجبدزُٙ ثبٌست ٚاٌمزف ٚرٌه ػٓ غش٠ك شزُّٙ ثصٛسح ِجبششح أٚ ػٓ غش٠ك

 .شزُّٙ ثصٛسح غ١ش ِجبششح، ٘زا ٠ؼذ إثُ ػظ١ُ ٚ ػمٛق ث١ٓ

 دشِبْ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚاٌجخً فٟ اإلٔفبق ػ١ٍُٙ إال إرا وبْ سجت رٌه اٌفمش اٌّذلغ. 

  ،ُٙإ٘بٔزُٙ ٚػذَ إظٙبس اٌزٛل١ش ٌّٙب، ٚاٌخ١الء أِبُِٙ، ِٚٓ أِثٍخ رٌه اٌزىٍُ ثصٛد ٠ؼٍٛ ػٓ صٛر

 .ٚأْ رسجمُٙ فٟ اٌّشٟ ٚاٌّجٍس

 ُٙاٌجفبء ٚػذَ رزوش اٌذػبء ٌُٙ ٚغٍت اٌشدّخ ٚاٌغفشاْ ٌُٙ فٟ د١برُٙ أٚ ِّبر. 

 ػذَ ػ١بدح ٚد أدجبثُٙ ِٓ ألبسة ٚأصذبة. 

 ُٙاٌجخً ٚاٌزمبػس فٟ سذاد د٠ُٛٔٙ ثؼذ ِٛر. 

 


